
 

Jaarverslag 2018 

Stichting Vivir Juntos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Stichting Vivir Juntos 

Lekstraat 76, 2314 VH Leiden   

+31 (0)71 – 589 6988 

www.vivirjuntos.org 

e-mail: info@vivirjuntos.org 

 

24 februari 2018 



2 

 

 

 

Inhoud 
Inhoud................................................................................................................................................................ 2 

Inleiding ............................................................................................................................................................. 3 

Het project in Juigalpa ....................................................................................................................................... 4 

Bescherming – de woongemeenschap .......................................................................................................... 4 

Stimulering (de activiteitenclub of club) ....................................................................................................... 5 

Preventie en voorlichting .............................................................................................................................. 7 

Opleiding van verzorgers ............................................................................................................................... 7 

Fondswerving in Juigalpa ............................................................................................................................... 8 

Overige activiteiten ....................................................................................................................................... 9 

Externe evaluatie ........................................................................................................................................... 9 

Activiteiten Stichting Vivir Juntos .................................................................................................................... 11 

Financiën ......................................................................................................................................................... 12 

Toelichting ................................................................................................................................................... 12 

Verklaring kascommissie ............................................................................................................................. 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto op de voorpagina staan María Helena en Manuel met hun vader. Zij completeren de bezetting 

van de woongemeenschap sinds eind 2018. 
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Inleiding 
 

Op initiatief van de orthopedagoge Astrid Delleman heeft een groep vrijwilligers na een voorbereiding van 

twee jaar een bijzonder project opgezet in Juigalpa, Nicaragua: een gemeenschapshuis waarin mensen met 

en zonder verstandelijke beperking thuis kunnen zijn met daarbij een zogenoemde activiteitenclub, die ook 

toegankelijk is voor mensen uit de wijk.  

 

Voor mensen met een verstandelijke beperking ouder dan 15 jaar zijn er in Nicaragua bijna geen 

voorzieningen en de ondersteuning vanuit de familie neemt, naarmate de ouders ouder worden, steeds 

verder af. Eind 2015 verhuisde Astrid met haar zoon Jonathan naar Juigalpa om met de groep vrijwilligers 

het gezamenlijke plan te realiseren. De groep vrijwilligers werd in de loop van 2016 formeel een stichting 

met als naam Fundación Cristiana Comunitaria para Personas con Discapacidad Ruach, kortweg Fundación 

Ruach geheten. Op 26 augustus 2016 werd het huis officieel geopend.  

 

De opzet van het huis is gebaseerd op de ideeën van Jean Vanier en pater Thomas Philippe. Jean Vanier 

besloot in 1964 zijn leven te delen met twee mannen met een verstandelijke beperking en noemde deze 

woongemeenschap De Ark. De Ark bestaat inmiddels in 35 landen. In Nederland zijn er Ark-

woongemeenschappen in Gouda en Haarlem. Astrid heeft in Gouda twee jaar als vrijwilligster gewerkt.  

 

In Nederland is Stichting Vivir Juntos in 2015 formeel opgericht met als doel het project van Fundación 

Ruach financieel te ondersteunen en met raad en daad terzijde te staan. Bij de oprichting van de Stichting is 

afgesproken dat die steun beperkt blijft tot een periode van vijf jaar, waarna het project zichzelf zal moeten 

bedruipen.  Afgelopen jaar is besloten daar een periode van twee jaar aan toe te voegen met afnemende 

bijdragen.  

Uiteraard staat het project in Juigalpa centraal in het werk van Stichting Vivir Juntos en bij de organisaties 

en individuen die hebben bijgedragen aan de financiering ervan. Daarom beginnen we dit verslag met een 

overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2018. Daarna gaan we in op de activiteiten van onze eigen 

Stichting Vivir Juntos en treft u het financieel overzicht 2018 aan. 

 

 
Samen feestvieren! 
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Het project in Juigalpa 
 

We volgen in dit verslag de vier pijlers  die in ons projectplan zijn geformuleerd: stimulering, bescherming, 

preventie en opleiding.   

Nota bene. Sinds voorjaar 2018 is de politieke situatie in Nicaragua sterk verslechterd. En dit heeft 

negatieve effecten op het project. We staan daar bij enkele onderwerpen bij stil.  

Onderstaande tekst is overgenomen uit een verslag van Fundación Ruach.  

 

Bescherming – de woongemeenschap  
 

Eind 2018 worden er zes bewoners in de woongemeenschap opgevangen. Dat zijn Loyda, Daniel, Jonathan, 

Miguel, Maria Helena en Manuel. Daarmee heeft de woongemeenschap haar maximale capaciteit bereikt.  

 

Het opnemen van nieuwe bewoners gebeurt uiterst zorgvuldig. Allereerst wordt gekeken wat de rol van de 

familie kan zijn. Het is de bedoeling dat men een bijdrage levert en betrokken is. Dan wordt voorts gekeken 

of de persoon voldoende past in de bestaande gemeenschap en is er een kennismakingsperiode.  

 

In januari was José nog één van de bewoners. Maar José werd plotseling door zijn familie uit de 

woongemeenschap teruggehaald. De reden daarvoor is niet duidelijk, temeer omdat kort daarvoor nog een 

goed gesprek was gevoerd met de familie. Het is in ieder geval positief dat José niet meer op straat te 

vinden is zoals voor die tijd het geval was. Dat is een teken dat het project een positief effect heeft gehad op 

de inzet van de familie.  

In maart/april deed een studente van de sociale afdeling van de Hoge School Rotterdam een onderzoek met 

als thema “hoe de zorg aan de in de woongemeenschap opgenomen personen” te verbeteren.  

 

 
stimuleren 

 

In mei werd de vierde persoon, Miguel, in de woongemeenschap opgenomen. Daaraan vooraf ging een 

maand van wennen waarbij Miguel steeds langere periodes op bezoek kwam. Om meer gewicht te geven 

aan de samenwerkingsovereenkomst met de wettelijke vertegenwoordigers werd begonnen de 

overeenkomst te laten tekenen in aanwezigheid van een advocaat.  
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De familie van Loyda en Daniel bezoekt de gemeenschap regelmatig en geeft de nodige steun in de vorm 

van levensmiddelen. In januari werd samen met de familie de verjaardag van Loyda gevierd. Ook de familie 

van Miguel komt op bezoek, zij het wat minder regelmatig en brengt dan meestal ook wat levensmiddelen 

mee. Eenmaal per maand gaat Miguel een weekend naar zijn moeder, een vrouw van 80 jaar. 

Loyda is begonnen met oefeningen voor heup en benen op advies van een Nederlandse fysiotherapeute die 

haar onderzocht. Een fysiotherapeut van het ziekenhuis gaf daarop in juni een vervolg en zij komt nu elke  

drie maanden langs.  Door bemiddeling van Los Pipitos, de oudervereniging van kinderen met een 

beperking, kon bij Daniel een EEG gemaakt worden.  

Een lokale arts zorgt op vrijwillige basis voor de medische begeleiding van de bewoners en onderzoekt 

iedere nieuwe bewoner.  

 

 

 

In december kwamen er weer twee nieuwe bewoners bij: Maria Helena en Manuel. Zij komen uit Monico, 

een gehucht in de binnenlanden van de Rio San Juan. Door de grote afstand was het voor hen niet mogelijk 

de normale introductie (steeds langer wordende bezoeken aan het huis) te doorlopen. Die afstand maakt 

het voor hun vader ook moeilijk naar Juigalpa te komen. Maar gelukkig is er nog een tante in de buurt (op 

ongeveer een uur afstand) die regelmatig contact met ze houdt.  

 

In november is er een nieuwe verzorgster bijgekomen. Als een inwonende verzorgster vrij is komen er 

freelance invalkrachten. Aanvankelijk waren er twee, die afwisselend diensten draaiden. Vanaf september 

was er nog maar één. Het is moeilijk verantwoordelijke, betrokken krachten te vinden. 
 

Stimulering (de activiteitenclub of club)  
 

Het doel is tweemaal twaalf deelnemers in een ochtend- en middaggroep op te nemen. De deelnemers 

komen speciaal naar deze activiteitenclub om hun talenten te stimuleren. In deze periode is het bezoek aan 

de club achter gebleven bij de doelstelling.  

De activiteitenclub heeft het meest geleden onder de slechte politieke situatie. Deelnemers bleven vaker 

thuis om te voorkomen dat zij in lastige situaties van bijvoorbeeld wegblokkades terecht zouden komen.  

De club functioneerde op maandagen en vrijdagen van 14.00 u. tot 17.00 u. en moest in mei vier dagen en 

in juni één dag sluiten vanwege de politieke situatie. Het aantal deelnemers bedroeg tussen zes en tien, 

verdeeld over twee groepen van maximaal zes personen. Het jaar eindigde met acht personen, waarvan er 

twee vaak niet komen.  
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In mei is een nieuwe begeleidster, Luvy,  voor de club aangetrokken (zie bovenstaande foto). Zij is opgeleid 

door de coördinator van het project (Astrid) en heeft zich haar belangrijkste taken snel eigen kunnen maken 

zoals de gebruikte methodiek, het opzetten van een activiteit, wat er moet gebeuren als iemand bij de 

activiteitenclub komt. Pogingen om een nieuwe hoofdverantwoordelijke voor de club te vinden zijn helaas 

mislukt. Er heeft iemand een tijdje als hoofdverantwoordelijke meegedraaid, maar die bleek toch niet goed 

te functioneren. Nu wordt de taak van hoofdverantwoordelijke waargenomen door Astrid en bij haar 

afwezigheid door Luvy. 

 

De coördinator en de voorzitter van Ruach heeft verschillende pogingen gedaan nieuwe deelnemers te 

vinden voor de activiteitenclub. Een gesprek met de directrice van de lokale school voor speciaal onderwijs 

heeft een lijst opgeleverd met zes kandidaten die echter allen te ver weg wonen. Gesprekken met de 

technische school en de gemeente over cursussen voor mensen met een beperking hebben nog geen 

resultaat opgeleverd. Door de politieke situatie in het land kan aan deze gesprekken helaas geen gevolg 

worden gegeven.  

 

Er bestaat een raad van wettige vertegenwoordigers van de deelnemers aan de activiteitenclub. Deze heeft 

als taak de verantwoordelijke voor het project te ondersteunen, fondsen te werven en als 

vertegenwoordiger op te treden van de deelnemers. Door het vertrek van de voorzitter van de raad (de 

politieke situatie dwong hem naar het buitenland te vluchten) functioneerde deze niet optimaal.  

 

Er is iedere week overleg tussen Astrid als coördinator en Luvy, de begeleidster van de activiteitenclub. Van 

twee nieuwe deelnemers zijn na zes weken van observeren evaluaties en werkplannen geschreven die ook 

zijn besproken met de wettige vertegenwoordigers. Die reageren steeds positief en waarderen het dat er zo 

goed naar de behoeften van hun familielid wordt gekeken.   
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Er worden nog steeds piñatas (poppen voor kinderfeesten) gemaakt die door drie boekwinkels in de stad en 

twee kleinere buurtwinkeltjes worden verkocht. Het tuinbouwproject begint ook zijn vruchten af te werpen. 

Er worden nu bijvoorbeeld regelmatig komkommers geoogst. Daarnaast worden elke vrijdag plastic flessen 

met bloemen beschilderd. Dankzij een donatie kunnen binnenkort twee computers worden aangeschaft. 

 

Preventie en voorlichting  
 

In het kader van de preventie wordt voorlichting gegeven aan gezinnen met kinderen met een beperking. 

Daarnaast wordt op bredere schaal voorlichting gegeven. Deze activiteit wordt voornamelijk door de 

coördinator uitgevoerd. Er worden twee gezinnen met een kind met beperking bezocht en aan hen wordt 

zowel morele als materiële ondersteuning gegeven.  

 

Samen met een vriend van Ruach werkte de coördinator iedere week de facebookpagina bij. Een keer per 

twee weken werd een blog geschreven voor de website van Stichting Vivir Juntos en iedere 6 weken 

artikelen voor een speciale Nieuwsbrief van Vivir Juntos. Daarnaast wordt er met behulp van een vrijwilliger 

in Engeland een Nieuwsbrief uitgegeven in het Engels. Ieder maand wordt een rapportage gezet op de 

crowfundingwebsite van Global Giving (VS).  

 

De piñatas die in de activiteitenclub worden gemaakt hebben een sticker met naam en adres van en 

informatie over het project. Ruach heeft een groep van op dit moment 10 “peetvaders en –moeders" 

gevormd die elk op hun eigen wijze iets bijdragen aan het project.  

Een professionele fotograaf heeft foto’s gemaakt in het project die Ruach en Vivir Juntos gratis kunnen 

gebruiken voor voorlichtingsdoeleinden. Ruach heeft een bijeenkomst georganiseerd met familieleden van 

de medewerkers.  

 

Verschillende keren zijn de peetvaders en –moeders op bezoek geweest om hun bijdragen af te geven en 

vier vrienden van Ruach en stagiaires hebben enige tijd in het project gewerkt.  

Er is een contract gesloten met de journalist die een digitale krant beheert. Ieder maand worden er 

(voorlopig voor een periode van vier maanden) interviews gepubliceerd over mensen die bij het project 

betrokken zijn.  

Er is door een deskundige op het gebied van marketing een korte video gemaakt. Geprobeerd wordt die via 

de lokale televisiestations uit te zenden. Bovendien is Ruach in contact gekomen met iemand die gaat 

helpen met de Spaanse versie van de Ruach-website die inmiddels bestaat. 

 

Opleiding van verzorgers  
 

In Nicaragua zijn geen opleidingen voor mensen die in de gehandicaptenzorg (willen) werken. Dat betekent 

dat de coördinator allereerst moet beoordelen of nieuwe mensen de mogelijkheden hebben om zich de 

juiste kwaliteiten eigen te maken en vervolgens moeten deze mensen opgeleid en begeleid worden. Iedere 

nieuwe medewerker krijgt een eerste opleiding van enkele dagen en daarna wordt er gecoacht on the job. 

Elke maand worden er scholingsbijeenkomsten georganiseerd voor alle medewerksters door de 

coördinatrice met thema’s die voor het team van belang zijn.  

 

Dat de woongemeenschap voor korte periodes ook zonder coördinator goed kan draaien werd bewezen 

toen Astrid in februari én halverwege dit jaar enkele weken op vakantie en cursus ging. De medewerkers 

hebben in die periode behoorlijk goed gefunctioneerd. Na Astrids terugkeer is een korte evaluatie 

gehouden om te leren van de ervaringen die in die paar weken van afwezigheid zijn opgedaan.  
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Naast het opleiden wordt veel aandacht besteed aan het versterken van de onderlinge band:  

 

• Iedere maand wordt er voor alle medewerkers van het gemeenschapshuis een gezellige 

bijeenkomst georganiseerd inclusief een maaltijd.  

• In mei is er, dankzij een gift van een Nederlandse kerk, met alle bewoners, medewerkers en 

deelnemers van het gemeenschapshuis een uitstapje georganiseerd naar het strand. Dit was een 

dag om nooit te vergeten.  

• Iedere verjaardag wordt gevierd en bij het vertrek van vrijwilligers en medewerkers wordt altijd een 

afscheidsfeest georganiseerd.  

• Speciale activiteiten worden op dagen zoals Moederdag en oudjaar door het bestuur voor alle 

medewerksters georganiseerd. 

 

Fondswerving in Juigalpa  
 

Het doel waarmee de financiële steun van Vivir Juntos is gestart, is het continueren van het project vanaf 

2020 zonder deze financiële steun. Het bestuur van Ruach zou dan in staat moeten zijn het benodigde geld 

uit Juigalpa en elders in Nicaragua bijeen te brengen. Op dringend verzoek van het bestuur van Ruach heeft 

Vivir Juntos besloten de financieringstermijn met twee jaar te verlengen (tot en met 2022) zij het met 

steeds afnemende bijdragen. In de afgelopen jaren heeft de inzet van het bestuur Ruach al enige resultaten 

laten zien. Zo is in 2018 een bedrag van ruim 8.000 dollar ingezameld.  

 

Daarnaast zijn er families en donateurs die voedsel (bijv. zakken rijst) en kleinere artikelen brengen.   

Bij de tekst over de activiteitenclub is gesproken over de aanleg van een groentetuin die intussen ook al 

enkele oogsten aan komkommers heeft opgeleverd. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar het opzetten 

van sociale activiteiten in de wijken zoals het schoonmaken van één van de parken.  

De kapper biedt gratis knipbeurten aan. De dokter geeft een gratis consult. Enkele plaatselijke boekhandels 

verkopen piñatas.  Het gaat niet om grote bedragen, maar al deze bijdragen laten zien dat de 

woongemeenschap Ruach middenin de samenleving staat.   

 

 
‘even helpen’ 
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Overige activiteiten 
 

• Daartoe uitgenodigd door de burgemeester van Juigalpa heeft Ruach meegewerkt aan het opstellen 

van een strategisch plan 2019-2040 van de gemeente. 

• Ambtenaren van de gemeente hebben een bezoek gebracht aan het gemeenschapshuis met het 

oog op mogelijke subsidiëring door de gemeente vanaf 2019. 

• Verschillende keren is het Ministerio de la Familia bezocht. De bedoeling was de  nieuwe regionale 

chef te spreken over mogelijke steun en samenwerking. Helaas bleek de verantwoordelijke zich niet 

aan de afspraak te hebben gehouden en moest genoegen worden genomen met de ambtenaren die 

geen beslissingsbevoegdheid hebben.  

• In december 2018 is een nieuwe regionale chef van het Ministerie van Gezondheidszorg benoemd 

waarmee geprobeerd zal worden in 2019 een afspraak te maken.  

• Tijdens twee activiteiten georganiseerd door FECONORI (samenwerkingsverband van organisaties 

van mensen met een beperking) heeft RUACH de resultaten gepresenteerd van hun project. In 2019 

wordt Ruach officieel toegelaten tot deze organisatie. 

• In augustus bezocht mw. Azucena, de internationale verantwoordelijke van de Arkgemeenschappen 

in Mexico, Honduras en de Dominicaanse Republiek, het project. Vanaf het begin, startende met de 

plannen een gemeenschapshuis te vormen, wilde Ruach dat in de lijn van de Internationale Ark-

gemeenschap doen, door wiens visie en missie de oprichters geïnspireerd werden. Azucena was 

onder de indruk dat Ruach rechtspersoonlijkheid heeft, met statuten en de diverse documenten die 

het functioneren beschrijven. Ook zag ze de liefde en aandacht waarmee de medewerkers zowel in 

het gemeenschapshuis als de activiteitenclub werken, des Arks eigen. Ze ervoer de afstand 

Choluteca (in Honduras)-Juigalpa als ‘te doen’, daar de Ark geen voorstander is van één huis in een 

land, maar Ruach dus onder de vlag van de Arkgemeenschappen in Honduras zou kunnen vallen. 

Punten waar o.a. aan gewerkt moet worden: creëren van  een stevige (onafhankelijke) financiële 

basis; lezen van de diverse documenten o.a. over de rol van het bestuur om zo meer aan te sluiten 

bij het Ark-beleid en een duidelijke Ark-component in de vorming van nieuwe medewerkers. Op de 

vraag of Ruach deel uit kan blijven maken van de diverse vormingen die de Ark internationaal 

organiseert in de regio werd positief geantwoord.  

• Helaas zijn de voor 2018 geplande activiteiten met enkele universiteiten niet doorgegaan. Door de 

politieke situatie werden de universiteiten gesloten.  

 

Externe evaluatie 
 

In de maand december is een externe evaluatie uitgevoerd van het project door Brenda Tapia (links op de 

foto). Brenda is Nicaraguaanse en heeft lang gewerkt bij zowel nationale als internationale organisaties van 

en voor mensen met een handicap. 
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In haar rapport maakt Brenda duidelijk dat het om een voor Nicaragua zeer belangrijk en vernieuwend 

project gaat en dat de oprichters ware pioniers zijn. Zij noemt de toewijding van zowel het bestuur als de 

medewerkers één van de sterkste punten van het project. De kwaliteit van het werk in het 

gemeenschapshuis is zeer goed. Er heerst een gevoel van verbondenheid en veiligheid. 

 

De kwaliteit van de activiteitenclub is goed. Wel is het een feit dat het aantal deelnemers is afgenomen. De 

dynamiek en participatie van de begunstigden is echter zeer goed, net zoals in het gemeenschapshuis. De 

jongeren en volwassenen met een handicap worden gezien en voelen zich verbonden met de club. Ze 

houden van wat ze doen en  ze voelen zich deel van een proces.  

De interne communicatie dient op een aantal punten verbeterd te worden maar dat zal volgens Brenda - 

gezien de toewijding van alle medewerkers en vrijwilligers - niet al te veel problemen opleveren. 

 

Ook wordt in het rapport geconstateerd dat het project nog te weinig bekend is. Aan de externe 

communicatie moet hard worden getrokken. Niet alleen omdat het project ook elders in Nicaragua 

navolging verdient, maar ook om de mogelijkheden van lokale fondswerving te vergroten. In het rapport 

worden concrete suggesties gedaan om hieraan te werken. 

Het bestuur en medewerkers van Ruach hebben laten weten blij te zijn met de resultaten van de evaluatie. 

Het bestuur werkt nu aan een plan om de voorstellen van Brenda in concrete activiteiten om te zetten.                      
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Activiteiten Stichting Vivir Juntos  
 
Stichting Vivir Juntos heeft bij haar oprichting als taak op zich genomen het project van Fundación Ruach 

gedurende een periode van vijf jaar financieel te ondersteunen. In de hoop en verwachting dat na die 

periode (vanaf 2020) het project op eigen benen staat. Afgelopen jaar is deze termijn op verzoek van 

Fundación Ruach met twee jaar verlengd met overigens afnemende bijdragen. 

 

Eind 2017 bestond het bestuur van Stichting Vivir Juntos uit Jeroen Boggia, voorzitter / penningmeester, en 

Niko Tetteroo, secretaris.  

Daarnaast zijn twee vrijwilligers nauw betrokken bij het werk van de Stichting. Dat zijn Annelies Witz-

Vlaardingerbroek en Michiel Witz. Annelies verzorgt o.a. de digitale Nieuwsbrief die ongeveer elke zes 

weken verschijnt en de inhoud van de website. Michiel is o.a. verantwoordelijk voor het webdesign en het 

onderhoud van de website.  

 

De belangrijkste taak van de Stichting is fondswerving ten behoeve van het project in Juigalpa. In 2018 zijn 

ruim honderd aanvragen verstuurd naar fondsen, kringloopwinkels en kloosterordes. Dit keer is niet 

gevraagd om een bijdrage in de financiering voor het komende jaar maar om een bijdrage in het tekort tot 

en met 2022. Daarnaast probeert de Stichting donateurs te werven die bereid zijn het project gedurende  

een langere periode te ondersteunen.  

 

Voorlichting over het project is een andere taak van de Stichting. Dit gebeurt met name door een 

regelmatig verschijnende digitale nieuwsbrief, de website en de facebookpagina. Alle berichten en blogs 

worden ook vertaald naar het Engels door Eric Jager en zijn vrouw Rosaleen die in Sherborne (Engeland) 

wonen. Astrid voorziet ons iedere twee weken van een blog over de laatste stand van zaken binnen het 

project.  

 

In 2018 zijn 4 digitale nieuwsbrieven verschenen. Er zijn nu 72 abonnees op de nieuwsbrief en 146 volgers 

op Facebook.  

Het aantal nieuwsbrieven was lager dan de afgelopen jaren, omdat alle vrijwilligers van de stichting veel tijd 

hebben besteed aan het aanpassen van de website en de nieuwsbrief aan de nieuwe AVG. Het aantal 

nieuwsbriefabonnees is afgelopen jaar afgenomen doordat we alle abonnees als gevolg van de nieuwe AVG 

moesten vragen zich opnieuw aan te melden voor de nieuwsbrief.  

 

Er zijn verschillende acties georganiseerd ten behoeve van het project. Zo werd in de Leidse Studenten 

Ekklesia een collecte gehouden, die ruim 300 euro heeft opgebracht. De Pompekliniek in Zeeland heeft 

verschillende acties gevoerd voor Fundación Ruach en het kerkelijk centrum De Bakkerij in Leiden heeft 

Ruach gekozen als het 40 dagen project 2019. Verschillende mensen hebben in plaats van een 

verjaardagscadeau gevraagd om een bijdrage aan het project. 

 

Stichting Vivir Juntos onderhoudt intensief contact met Fundación Ruach. Ieder drie maanden worden ons 

gedetailleerde financiële verslagen toegestuurd en daarnaast ieder half jaar een uitvoerig inhoudelijk 

verslag. Het bestuur probeert ieder verslag van commentaar te voorzien. Er zijn verschillende gesprekken 

gevoerd via Skype met het bestuur van Ruach en met Astrid. 

 

Wij zijn de mensen van Fundación Ruach zeer erkentelijk voor het vele werk dat ook in 2018 door hen is 

verricht.  
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Financiën 
 

Financieel overzicht 2018 (afgerond op 100 euro) 
 

banksaldo  31 dec. 2017       92.900 

         

gerealiseerde inkomsten      

  donateurs  10.300    

  fondsen   28.100    

totale inkomsten     38.400 

         

uitgaven Nederland       

  kosten bank e.a.  200    

  website   100    

totale uitgaven Nederland    -300 

         

overboekingen naar Juigalpa, Nicaragua     

  vier overboekingen  33.900    

  kosten overboekingen 100    

  kosten evaluatie  1.900    

totale uitgaven Juigalpa    -35.900 

         

banksaldo  31 dec. 2018       95.100 

 

 

Toelichting 
 

Het aantal vaste donateurs is in 2018 stabiel gebleven rond de 30. Er zijn donateurs die maandelijks 

doneren, per kwartaal of eenmaal per jaar. Enkele mensen hebben zich gebonden aan de totale periode 

van vijf jaar. De ontvangen bedragen variëren van € 10 tot € 2.500 p.p. 

 

Opnieuw zijn er dit jaar bijzondere acties geweest. En op verschillende momenten is er gecollecteerd. Wij 

zijn de initiatiefnemers tot deze acties bijzonder dankbaar. 

 

Er zijn opnieuw meer dan 100 fondsen aangeschreven. Bedragen variëren van € 100 tot € 5.000 per fonds.  

 

De uitgaven in Nederland worden zo laag mogelijk gehouden. Kosten zijn iets toegenomen door hogere 

porto. 

 

Naar de woongemeenschap wordt per kwartaal een bedrag overgemaakt. Dit jaar zijn kosten gemaakt voor 

een evaluatie van het project.  
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Verklaring kascommissie 
 

Aan het begin van elk jaar wordt er een kascommissie van twee externe mensen samengesteld om de 

jaarrekening van het afgelopen te beoordelen. Dat is nu ook weer gebeurd, namelijk op 16 januari.  

 

Over de kascommissie staat onder andere het volgende in het financieel reglement van Vivir Juntos: 

Het bestuur stelt jaarlijks een kascommissie samen, bestaande uit twee personen. De leden dienen over 

voldoende aantoonbaar financieel inzicht te beschikken om de getrouwheid van cijfers te kunnen beoordelen. 

De leden hebben geen familie-, werk- of vriendschapsrelatie met elkaar of met één van de bestuursleden. De 

kascommissie stelt een verklaring op.  

 

Deze verklaring wordt in het jaarverslag opgenomen en staat op de website. Dit jaar zijn de leden van de 

kascommissie de penningmeester van het Nicaragua-comité in Haarlem (voor de 2
e
 en laatste keer) en de 

voormalig penningmeester van o.a. “st. Leiden Stad van vluchtelingen”. Elk jaar wisselt één van de leden 

van de kascommissie.  

 

 

 
 

 


